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1. Definição 

A informação é o ativo mais precioso da organização, deste modo, os procedimentos de Segurança da 

Informação tem como premissa garantir que existam gerenciamentos e diretrizes adequados para que os riscos 

e ameaças sejam mensurados e tratados de forma correta pela Taquari Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários Ltda. (“Taquari Asset”). 

2. Público Alvo 

• Taquari Asset 

3. Descrição 

A política de Segurança da Informação foi elaborada pelo Banco Fibra S.A., contratado pela Taquari Asset para a 

prestação de serviços de Segurança da Informação e Tecnologia da Informação. Esta foi desenvolvida com um 

conjunto de diretrizes, abrangendo todo o público alvo, que orientam o gerenciamento das informações 

protegidas em meio físico e lógico com o intuito de atingir os objetivos básicos de segurança da informação: 

• Confidencialidade: propriedade que garante que as informações estão disponíveis em modo exclusivo 

para o público alvo; 

• Integridade: propriedade que garante que a informação está mantida integra/completa, sem 

alteração/modificação no seu ciclo de utilização; 

• Disponibilidade: propriedade que garante que a informação está disponível para o público alvo 

autorizado. 

4. Violação da Política, Normas e Procedimentos de Segurança da Informação 

Toda violação/desvio da política de segurança deve ser imediatamente informada à Diretoria da Taquari Asset, 

para que esta tome as providências devidas, objetivando a mensuração e mitigação de falhas de processos, 

pessoas ou tecnologia. 

5. Classificação da Informação 

As informações devem ser classificadas pela área que gera a informação, utilizando a denotação de níveis: 

Confidencial, Interna e Pública.  

6. Utilização/Tratamento da Informação 

Está autorizada apenas a utilização de equipamentos, softwares e sistemas adquiridos e homologados pela 

corporação. É terminantemente proibido downloads de qualquer natureza, uso de softwares ou hardware (DVD, 

CD, dispositivos removíveis e outros dispositivos de armazenamento) de propriedade particular ou não, que não 

seja homologado.  

É vedado ao usuário alterar quaisquer configurações relacionais ao papel de parede do computador, acesso à 

internet, redes sem fio, configurações de rede, impressora, e-mails, configuração de aplicativos ou 

armazenamento de informações externas a instituição. 
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7. Acesso 

7.1. Acesso Físico 

É de direito do colaborador o acesso pré-definido ao ambiente físico da Taquari Asset, e a identificação por 

meio de crachá  é de uso pessoal e intransferível, de forma que o qualifica como responsável das atividades 

desenvolvidas no ambiente de acesso. 

7.2. Acesso Remoto 

O colaborador que necessitar de acesso remoto deverá enviar um e-mail à Diretoria da Taquari Asset, 

solicitando a aprovação deste, contendo a justificativa e período em que necessitará acessar remotamente os 

sistemas da organização.  

7.3. Revisão de Acesso a Sistemas 

O provisionamento de acesso a sistemas é feito conforme descrito no item 8 desta norma. 

A revisão de acesso é feita anualmente pelos gestores dos sistemas. Cada gestor recebe, da área de Segurança 

da Informação do Banco Fibra, a lista de usuários que possuem acesso ao referido sistema. É feita pelo gestor a 

revisão de quais colaboradores devem continuar com acesso e quais devem ter o acesso revogado. 

A lista revista é encaminhada para a área de Segurança da Informação do Banco Fibra que executa as alterações 

solicitadas em cada sistema. Todo o processo descrito é feito via e-mail e as alterações solicitadas pelo gestor 

do sistema são registradas através de chamado. 

Adicionalmente, o acesso do colaborador é removido em caso de desligamento e revisto no caso de mudança 

de área ou função.  

8. Autenticação e Senha 

É de responsabilidade do colaborador manter a confidencialidade da senha, memorizar o acesso e não registrar 

em nenhum local. Alterar a senha com periodicidade, utilizar senha de qualidade e bloquear o uso do 

equipamento sempre que seja necessária a ausência do dispositivo.  

Configura-se falta grave, passível de sanção administrativa a ser deflagrada pela Diretoria da Taquari Asset, a 

cessão de códigos e senhas a colaboradores e/ou prestadores de serviços.  

9. Critérios para formação e alteração de senhas 

• Alterar a senha temporária no primeiro acesso ao sistema; 

• Trocar as senhas a cada 60 dias de utilização; 

• Não repetição das últimas 10 senhas utilizadas; 

• Tamanho mínimo indicado é de 8 (oito) caracteres, letras e/ou números e/ou caracteres especiais; 

• Devem ser evitados caracteres consecutivos idênticos e uso de informações pessoais que possam ser 

facilmente associadas ao usuário, como nomes, números de documentos, data de nascimento e outros. 
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9.1. Atribuições 

9.1.1. Colaboradores 

• Zelar pelo uso adequado dos dispositivos, responsabilizando-se pelo mau uso na apresentação de 

defeitos e extravio (perda/furto/roubo); 

• Apresentar boletim de ocorrência (B.O) Policial quando ocorrer furto ou roubo dos dispositivos; 

• Comunicar a área de Help Desk quando o equipamento apresentar qualquer tipo de indisponibilidade, 

funcionamento anormal, perda ou roubo; 

• Não armazenar informações localmente no Notebook, quando fizer uso deste; 

• Bloquear a estação de trabalho ao sair da mesa, essa atitude previne que pessoas utilizem indevidamente 

as credenciais do usuário autenticado no sistema para acesso não autorizado;  

• Encerrar o sistema corretamente, sempre que terminar de utilizá-lo;  

• Assinar o Termo de Adesão, evidenciando a ciência de sua responsabilidade e consequências pelo uso 

indevido de sua senha, conforme indicado neste normativo;  

• Direcionar as solicitações à área de Help Desk para quaisquer assuntos referentes a acessos aos sistemas 

corporativos.  

9.1.2. Diretoria 

• Requisitar / aprovar acessos aos sistemas utilizados pelos seus subordinados (colaboradores e terceiros), 

utilizando o formulário de requisição de acesso enviado pelo Help Desk;  

• Aprovar inclusões ou alterações de acessos solicitados à área de Segurança da Informação do Banco 

Fibra;  

• Informar a área de Segurança da Informação do Banco Fibra sobre qualquer sistema que não contenha 

gestão de acesso centralizada;  

• Revisar os acessos habilitados para os seus subordinados. Esse processo deve ser realizado em conjunto 

com a área de Segurança da Informação do Banco Fibra; 

• Comunicar a área de Segurança da Informação do Banco Fibra sobre quaisquer ações de seus 

colaboradores que estejam em descumprimento a este Normativo. 

10. Central de gravações 

A Central de Gravações possui 03 gravadores, sendo 01 Analógico e 2 Digitais. 

Os gravadores digitais e o analógico gravam as ligações efetuadas e recebidas através dos ramais. Hoje apenas 

alguns ramais são gravados. A Central de Gravações permanece ativa em regime 24 x 7 (Horas x Dias) gravações 

são retidas pelo período de 5 (cinco) anos, e guardadas a chave, criptografado pelo sistema. As gravações são 

reproduzidas através de software específico e senha de acesso. Toda gravação tem como referência de 

identificação, entre outras, os seguintes parâmetros básicos: 

• Ramal; 

• Numero de entrada; 

• Numero de saída; 

• Data; 
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• Hora; 

• Minuto.  

 

10.1. Operações de Títulos e Valores Imobiliários realizadas através de contato telefônico 

As ordens de compra e venda de títulos e valores imobiliários realizadas com Corretoras são efetuadas através 

de contato telefônico, cujo contato é gravado e armazenado automaticamente. Os registros são gravados em 

mídias e armazenados em cofre, para que em caso de quaisquer contestações, possam ser recuperadas e 

avaliadas.  

 

10.1.1. Segurança no acesso  

A central de gravações está instalada na sala do CPD, a qual por sua vez tem acesso restrito destinado única e 

exclusivamente aos usuários habilitados e que tenham senha especial, sendo monitorada através de câmera. 

 

11. Plano de Continuidade de Negócios 

A Taquari Asset possui um Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”), composto por um conjunto de 

diretrizes previamente planejadas e aprovadas pela Diretoria, o qual é acionado caso ocorra perda parcial ou 

total de sua estrutura física ou lógica. O processamento e áreas de negócio serão direcionados para sites 

alternativos, considerando os processos tecnológicos e humanos necessários para que haja o menor impacto 

possível em sua operação junto aos seus clientes, mercado e órgão legais. 

 

12. Área Responsável 

• Taquari Asset 

13. Áreas Validadoras 

• Superintendência Executiva Jurídico e Compliance 

 


